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Wij vragen uw bijzondere aandacht voor de twee acties die recent door het
gemeentebestuur werden gelanceerd.

“Info Bredene” is het officieel
informatieblad van het Bredens
gemeentebestuur. Verschijnt periodiek.

In de eerste plaats de zoveelste sensibiliseringscampagne om “Bredene, NET
iets beter” te maken en de hondenpoep te weren. Ondertussen blijft het niet bij
preventieve acties. De lokale politie zal immers optreden tegen diegenen die zich niet
aan de (hoffelijkheids-) regels houden.

Redactieadres :
Gemeentelijk informatieblad
Centrumplein 1
8450 Bredene – T: 059/33 91 94
e-mail : infodienst@bredene.be

Daarnaast worden affiches verspreid in de gemeente om meer “Respect voor elkaar”
te vragen in het verkeer. Wij zijn ervan overtuigd dat heel wat inwoners deze twee
nieuwe acties zullen steunen.

Werkten mee aan dit nummer :
Yannick Wittevrongel, Derek Goes, Natacha
Talloen, Kim Castelein, Pascal Rosseel, Sylvie
Develter, Katja Parlevliet, Steve Dobbelaere,
Anja Van Eylen, Ingrid Ballieul, Ann Salliau,
Guy Lams, Els Vander Schaeghe, Dina
Rotsaert, Barbara Masschaele, Nils Demonie,
Philip Peeters, Luc Deplancke, Rutger
Decloedt.
Foto’s: Pascal Rosseel, Jean-Claude Van Loo,
Kevin Mollet.

Intussen wordt ook verder werk gemaakt van de modernisering van de
Pr. Elisabethlaan. Ons bestuur doet er alles aan om de
hinder te beperken en een optimale toegankelijkheid van
de handelszaken te garanderen. Ook op de cover van dit
nummer vestigen we er de aandacht op dat alle handelszaken
bereikbaar blijven.
Yannick Wittevrongel
Secretaris

Willy Vanhooren
Burgemeester

Druk en lay-out : Lowyck Drukkerij
Verantwoordelijke uitgever :
College van Burgemeester en Schepenen
p/a Burgemeester Willy Vanhooren
Centrumplein 1 – Bredene
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Uitnodiging

STAF VERSLUYSCENTRUM - KAPELSTRAAT - BREDENE
ZATERDAG 10 OKTOBER 2009 - 20 UUR - TOEGANG VVK: 0,00 % - ADD 5,00 %

BAL ”20 JAAR BURGEMEESTER
WILLY VANHOOREN”
t.v.v. de vzw Welzijnswerking Bredene

DISCOBAR + OPTREDEN WILLY SOMMERS
Het zou ons verheugen indien u nu reeds deze datum wil noteren en vrijhouden.
Gratis VIP-kaarten kunnen worden besteld: telefonisch 059/33 18 73 of via e-mail willy.vanhooren@telenet.be
Wil u steunen dan kan dat door overschrijving op 850-8766879-17 van vzw Welzijnswerking – Populierenlaan 94 – 8450 Bredene”
FLY_Bal_Burg_09.indd 1

2

infokrant inleiding

10-04-2009 10:23:54

campagne

Afﬁchecampagne
“Respect voor elkaar” van start
Met de affichecampagne ‘Respect voor elkaar’ wil het gemeentebestuur dit
voorjaar ruime aandacht besteden aan de verkeersveiligheid. Weggebruikers
(voertuigen, fietsers en voetgangers) worden er, via grote affiches, attent op
gemaakt om respectvol met elkaar om te gaan.
Respect betekent meer dan alleen maar de
verkeersregels naleven.

De actie focust zich vooral op
de agressieve manier waarop
weggebruikers zich meer en
meer in het verkeer begeven.
In het Bredense straatbeeld verschenen
er inmiddels affiches in de vorm van grote
verkeersborden met daarop de icoontjes van
voertuigen, fietsers en voetgangers en de
slogan ‘Respect voor elkaar’. Met de campagne viseert het gemeentebestuur niemand
en tegelijk iedereen, want verkeersagressie

is een steeds vaker voorkomend probleem in
de samenleving.
Er komen ook doelgerichte campagnes op
plaatsen waar het gemeentebestuur meer
‘respect voor elkaar’ vraagt. Zo werden er ter
hoogte van het containerpark kleine bordjes
geplaatst omdat het daar op bepaalde
tijdstippen heel druk kan zijn.
Wie ook een affiche van deze verkeerscampagne wil kan contact nemen met de
gemeentelijke informatiedienst. Een affiche
op A3-formaat wordt u vervolgens zo snel
mogelijk bezorgd.
Meer weten ?
Gemeentelijke informatiedienst
infodienst@bredene.be – 059/33 91 94 n

Respecteer elkaar in het verkeer !

MET DE FIETS, DE WAGEN OF GEWOON TE VOET
LET DAN OP WAT JE DOET.
IN HET VERKEER SCHUILT GEVAAR
RESPECTEER DUS ELKAAR !

campagne infokrant
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zondag 31 mei

Dag van het Park :
opening park Ramakers
De heraanleg van het park Ramakers in
Bredene-Duinen nadert stilaan zijn voltooiing.
Het vernieuwde park zal op 31 mei a.s.
officieel en feestelijk worden geopend en dit,
toepasselijk, naar aanleiding van de “Dag van
het Park”. De “Dag van het Park” heeft dit
jaar als thema “Liefde in het Park” en voor de
opening wordt hier volop op ingespeeld. Wie
er wil bij zijn kan op zondag 31 mei a.s. vanaf
11 uur (tot 13 uur) in het vernieuwde park

Ramakers terecht voor een rondleiding in het
park, liefdesgedichten aan de bomen, een
romantische voorstelling van leden van de
kindergemeenteraad, een gezellige jazzband
én uiteraard een natje en een droogje.
Meer weten ?
Gemeentelijke informatiedienst
infodienst@bredene.be – 059/33 91 94 n

Belastingaangifte
invullen
Heel wat senioren lieten zich eind april in het
Staf Versluyscentrum met veel enthousiasme
informeren over de belastingaangifte via
de pc. Stap voor stap werd getoond hoe
de software kan worden gedownload en
geïnstalleerd. Ook de gemeentelijke sociale
dienst vult opnieuw belastingaangiftes in.
Door het grote succes van deze voordracht
over “Tax-on-web” wordt op woensdag
3 juni a.s. van 19 tot 21 uur een tweede
(gratis) voordracht georganiseerd in het
M&EC Staf Versluys.
Meer weten ?
Gemeentelijke sociale dienst –
socdienst@bredene.be – 059/33.91.96 n

Mexicaanse griep,
wees waakzaam!

donderdag 4 juni

SeniorConcert met Jacky Lafon
en Yves Seghers
Jacky Lafon en Yves Seghers komen op
donderdag 4 juni a.s. om 14 uur naar het
Staf Versluyscentrum voor het halfjaarlijks
seniorenfeest. Naar goede traditie trakteert
het gemeentebestuur alle aanwezigen op een
stuk taart met koffie ! Net als bij voorgaande
seniorenshows kunnen de Bredense senioren
gratis genieten van deze show, terwijl nietBredenaars 10 EUR betalen. Vanaf 13 uur is
er ook een gratis pendeldienst voorzien van de
bushalte aan het gemeentehuis naar het Staf
Versluyscentrum. Kaarten kunnen vanaf nu
reeds bekomen worden bij de informatiedienst
of in het Staf Versluyscentrum. Opgelet! Ook
Bredenaars dienen over een gratis inkomkaart
te beschikken.
Meer weten ?
Gemeentelijke informatiedienst
infodienst@bredene.be – 059/33 91 94 n
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Wat is de Mexicaanse griep ?
De Mexicaanse griep is een nieuw menselijk
virus dat voor het eerst werd vastgesteld
op 18 maart 2009 in Mexico. Het is een
combinatie van een varkensvirus, een
vogelvirus en een menselijk virus.
Wat zijn de symptomen ?
De ziektesymptomen zijn vergelijkbaar
met de symptomen van een seizoensgriep:
koorts, hoesten, spierpijn of gewrichtspijn,
hoofdpijn en overgeven of diarree.
Wanneer waakzaam zijn ?
Komt u terug uit een land waar gevallen
gemeld werden van Mexicaanse griep en
vertoont u bovenstaande griepsymptomen
binnen de 7 dagen na uw terugkeer, blijf dan
thuis en verwittig onmiddellijk uw huisarts.
Behandeling van de Mexicaanse griep ?
De virussen reageren op nieuwe
antivirale geneesmiddelen. Deze worden
voorgeschreven door de geneesheer na
diagnose. Het preventief innemen wordt niet
aanbevolen.
Bescherming tegen de Mexicaanse griep ?
Bij een uitbraak van het virus wordt
aangeraden om :
- elk contact met zieke personen te
vermijden
- regelmatig de handen te wassen met
zeep
- een gezonde levenswijze aan te nemen
- een FFP2 masker te dragen indien u in
contact komt met zieke patiënten
Meer weten ?
www.influenza.be - O8OO/99 777 n

De werken die de Spuikom een volledig nieuwe en aantrekkelijker look moet geven
zijn onlangs gestart. Eind april werd het waterpeil van deze Spuikom aanzienlijk
verlaagd om te kunnen starten met de aanleg van nieuwe steigers. De Vlaamse
overheid investeert 3 miljoen EUR in vernieuwings- en beveiligingswerken aan de
Spuikom.
Niettegenstaande de Spuikom volledig op
het Oostends grondgebied gelegen is, vormt
deze waterplas voor heel wat Bredenaars een
belangrijk onderdeel in hun vrijetijdsbesteding
(vissen, watersporten). Bovendien is de weg
rondom de Spuikom nog altijd een nietonbelangrijke verbindingsweg tussen de wijk
Opex en Nukkerwijk.

De Vlaamse overheid
investeert 3 miljoen EUR
De herinrichting van de Spuikom is
ondertussen in volle gang. Eerst was het de
beurt aan de waterinfrastructuur en in het
bijzonder de steigers. Er komt een wijkpark met
een wandelpromenade tussen het Sluisplein

en het Parkbos. In de Schietbaanstraat ter
hoogte van het Parkbos wordt een rijweg en
een apart fiets- en wandelpad aangelegd.
Blikvanger wordt in ieder geval de houten
wandelpromenade die op de dijk van de
Spuikom zal worden aangebracht
De inrichting van de Schietbaanstraat
ter hoogte van de Vuurtorenwijk wordt
ten vroegste in 2010 uitgevoerd. Deze
werken werden uitgesteld op vraag van
het gemeentebestuur, dit in functie van de
werken die nog tot 2010 worden uitgevoerd
in de Prinses Elisabethlaan. Ook langs de
Dijkweg worden geen werken uitgevoerd die
de wegomlegging van en naar Bredene-Sas
in het gedrang kunnen brengen. n

Samenwerking met
vzw Duinenwacht

algemeen

Werken aan de Spuikom

Het gemeentebestuur en de vzw Duinenwacht werken dit jaar verder samen met
het oog op het beheer en onderhoud van
de groenzones. Bredene trekt hiervoor in
2009 opnieuw 25.000 EUR uit. De vzw
Duinenwacht is een sociaal tewerkstellingsproject dat met laaggeschoolden en
andere moeilijk plaatsbare werkzoekenden
instaat voor groenbeheer, -onderhoud en
natuurbeheerswerken. Deze vzw komt
in aanmerking voor subsidies van de
Vlaamse Overheid. Dit zorgt ervoor dat
voor een relatief lage prijs aanzienlijke
ondersteuning kan worden gegeven aan
onze groendienst en dat hiermee een aantal
verbeterprojecten kunnen worden opgestart.
Voor de kostprijs van 25.000 EUR kan de
vzw Duinenwacht immers diensten leveren
die overeenstemmen met de inzet van twee
voltijdse personeelsleden. n

Parkeren ?
Op de parkeerzones (Kapelstraat grote
parking, Driftweg voor kiosk, Kapelstraat
voor Staf Versluyscentrum en langs de
weg) is het betalend parkeren opnieuw van
toepassing. In deze zone is het mogelijk
om 15 minuten gratis te parkeren. U moet
hiervoor wel een ticket nemen aan de
parkeerautomaat.
Alle info over de parkeerregeling, aanvragen
van bewonerskaarten, kaarten voor
zorgverstrekkers, parkeerabonnementen
vindt u op deze site (zie rubriek nuttig/
parkeren doorklikken op de banner
‘Parkeren’) of via 059/33 91 91 (vragen
naar Ellen Buggenhout of
via parkeren@bredene.be).
Meer weten ?
www.bredene.be/parkeren n

Laat uw woning scannen
Vorig jaar werden in 142 woningen
gratis energiescans uitgevoerd. De vzw
Duinenwacht voert de scans uit volgens de
door Imewo voorgeschreven werkwijze.
Elektriciteitsnetbeheerder Eandis betaalt de
kosten die verbonden zijn aan het uitvoeren
van de scans.
Bredene heeft een engagementsverklaring
goedgekeurd om in 2009 extra energiescans
te laten uitvoeren. Aan de hand van de

energiescans worden woningen doorgelicht
en wordt geïndividualiseerd energieadvies
verstrekt aan eigenaar of huurder. Dit levert
per jaar en per gezin een besparing op van
enkele honderden euro’s. Wie eveneens
een energiescan wil laten uitvoeren van
zijn woning, kan contact nemen met het
Gemeentelijk Woonbureau dat is gevestigd in
het gemeentehuis, Centrumplein 1 – Bredene
(T. 059/33.91.76 – e-mail : huisvesting@
bredene.be) n
algemeen infokrant
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Stand van zaken

Werken in Prinses Elisabethlaan
Het zijn de nutsmaatschappijen die momenteel volop bezig zijn met hun specifieke
werken in de Prinses Elisabethlaan en omliggende straten. Elia zal eind mei de
hoogspanningskabels ondergronds trekken in de sleuf die werd gegraven vanaf
het Dienstencentrum tot aan de hoogspanningsmast in de Steenbakkerijstraat.
Netbeheerder Eandis ging ondertussen van start met de overkoppelingen van de
gas- en electriciteitsaansluitingen in de Prinses Elisabethlaan.
Handelszaken blijven bereikbaar
Handelszaken die gelegen zijn in de Prinses
Elisabethlaan blijven gedurende de werken
(te voet) bereikbaar. In samenspraak met
Unizo werden een aantal maatregelen
genomen om de handelaars uit de betrokken
zones zo goed mogelijk te begeleiden. Waar
niet wordt gewerkt (in de Brugsesteenweg ter
hoogte van de ambachtelijke zone) blijven de
handelszaken ook met de wagen bereikbaar.
Om deze zone te bereiken moet men echter
wel omrijden.

Bereikbaarheid/bewegwijzering
Klanten voor handelszaken uit de Prinses
Elisabethlaan of Brugsesteenweg/ambachtelijke zone kunnen de wegomlegging volgens
langs de Spuikom (Prinses Elisabethlaan) of
langs de Oudenburgsesteenweg/Esperantolaan (voor Brugsesteenweg/ambachtelijke
zone). Het gemeentebestuur heeft er bij
de Vlaamse overheid op aangedrongen
om steenslagstrook op de Dijkweg (langs
Spuikom) te verharden in tarmac. Deze
werken zijn ondertussen uitgevoerd. Hierdoor
kan het verkeer op comfortabelere manier
van en naar Oostende kunnen. n

Bouwverbod in de
toeristische zone
Vanaf maandag 6 juli tot en met zondag
16 augustus 2009 geldt een verbod op
het uitvoeren van bouwactiviteiten en het
stapelen van materialen op wegen en
voetpaden in onderstaande toeristische
zone:
De volledige Driftweg, Kapelstraat,
Duinenstraat en Sluizenstraat;
Alle straten gelegen in het gebied begrensd
door:
- De Parklaan, Frankrijklaan, Duinenstraat
vanaf de Frankrijklaan tot aan de Driftweg
en de Driftweg vanaf de Duinenstraat tot
aan de Parklaan;
- De Duinenstraat vanaf de Driftweg tot
aan de Zandstraat, de Zandstraat, de
Klemskerkestraat vanaf de Zandstraat
tot aan de Kapelstraat vanaf de
Klemskerkestraat tot aan de Duinenstraat
- De Kapelstraat vanaf de Klemskerkestraat
tot aan de grens met de gemeente
De Haan, de Danckaertstraat, de
Batterijstraat en de Klemskerkestraat
tot aan de Kapelstraat, uitgezonderd de
Amazonelaan, de Ritmeesterlaan en de
Jacobinessenlaan.
Het betreft hier een jaarlijks terugkerende
maatregel om tijdens het topseizoen
een vlotte doorgang van verkeer in de
toeristische zone te garanderen en ook om
er de geluidshinder te beperken. n

Oprit Koninklijke Baan bijna voltooid

Ter hoogte van de Breeweg is de nieuwe
op- en afrit van de Koninklijke Baan
bijna voltooid. De wegeniswerken zijn
ondertussen achter de rug. Het is wachten
op de verkeerslichten die nog voor de
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zomer zullen worden geplaatst. Vanaf dat
ogenblik zal het ook mogelijk worden om de
tramoverweg te gebruiken. Ondertussen is
de op- en afrit ter hoogte van de Parklaan
reeds verleden tijd. n

Plannen van het
Bekken Brugse Polder
De Vlaamse overheid stelde de elf
bekkenbeheerplannen en de bijhorende
deelbekkenbeheerplannen
vast.
De
ontwerp-deelbekkenbeheerplannen voor
o.a. de Oudlandpolder van Blankenberge
zijn te raadplegen via de website van de
provincie West-Vlaanderen (www.westvlaanderen.be, rubriek leefomgeving/
water). De bekkenbeheerplannen kunnen
eveneens worden ingekeken in het
gemeentehuis . Daarvoor wordt een cd-rom
ter beschikking gesteld van geïnteresseerde
burgers. Voor bijkomende informatie over
het bekkenbeheerplan Oudlandpolder
Blankenberge kan men steeds terecht
bij het waterschapssecretariaat van de
provincie West-Vlaanderen op het nummer
050/45.35.03 of via christine.declerck@
west-vlaanderen.be. n

De Vlaamse overheid ging op 1 april 2009 opnieuw van start met een gratis
verzekering gewaarborgd wonen via verzekeraar Ethias. Die verzekering voorziet
in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegen
onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. In de nieuwe formule valt het
inkomensplafond weg en wordt tegelijk een activeringsluik ingebouwd. Er wordt
op 7.500 polissen per jaar gerekend.
Aangescherpte voorwaarden
De vorige verzekering gewaarborgd wonen liep
in de zomer van 2008 af. Omdat verzekeraar
Ethias 9 miljoen euro vroeg voor een nieuw
contract – dubbel zoveel als de Vlaamse
regering had begroot – viel de verzekering
stil. Na een nieuwe aanbesteding sleepte
Ethias, de enige verzekeraar die een offerte
indiende, alsnog het contract in de wacht,
maar dan voor 6,5 miljoen euro per jaar. Die
lagere prijs heeft vooral te maken met een
reeks aangescherpte voorwaarden waardoor
minder mensen in aanmerking zullen komen
voor een tussenkomst.

Nieuw is dat de
inkomensgrens wegvalt
De nieuwe verzekering gewaarborgd
wonen is gratis en geldt voor alle bouwers,

kopers en verbouwers die onvrijwillig
werkloos of arbeidsongeschikt worden. De
tegemoetkoming loopt gedurende maximaal
3 jaar en bedraagt maximaal 500 euro per
maand. Dat maximumbedrag zakt zelfs tot
300 euro in het derde jaar.
Inkomensgrens valt weg
Nieuw is dat de inkomensgrens wegvalt.
Ook hogere inkomens (35.000 euro voor
alleenstaanden, 50.000 euro voor een koppel)
kunnen voortaan gebruik maken van de
verzekering, op voorwaarde dat hun nieuwe
woning voldoet aan bepaalde energienormen
(E70). Aanvragen voor de nieuwe formule
kunnen nu reeds ingediend worden.
Meer weten ?
www.verzekeringgewaarborgdwonen.be
of het gemeentelijke woonbureau –
huisvesting@bredene.be – 059/33 91 76 n

Eigendomsvoorwaarde renovatiepremie
versoepeld
De Vlaamse
overheid
heeft
de
eigendomsvoorwaarde voor het verkrijgen
van de renovatiepremie versoepeld. De
premie wordt ook afgestemd op de nieuwe
dakisolatiepremie.
Kopen en verkopen
Nu mocht je tot drie jaar tot voor de aanvraag
geen andere woning in volle eigendom
hebben. Heel wat kandidaat-renoveerders
bleken echter wel in dat geval en zagen
om die reden hun aanvraag voor een
renovatiepremie onontvakelijk verklaard.
Nogal wat mensen kopen een huis wanneer
ze gaan samenwonen of huwen, met de
bedoeling het later opnieuw te verkopen en
een andere woning te kopen die beter op de
gezinssamenstelling is afgestemd.
Dakisolatie
Facturen voor dakisolatiewerkzaamheden
met datum vanaf 1 januari 2009 zullen
niet meer in aanmerking komen voor
de berekening van de renovatiepremie,
aangezien daarvoor vanaf 2009 een andere
premie kan worden bekomen. Deze facturen
zullen wel nog meetellen voor het bereiken
van het minimuminvesteringsbedrag van
10.000 euro. n

knip mij uit

Meedoen is winnen

Bebloemingswedstrijd
2009
Ook dit jaar doet het gemeentebestuur een beroep op alle
Bredenaars om onze gemeente van zee tot polder tot één
groot kleurenpallet om te toveren.
De voorbije jaren noteerden wij in de diverse categorieën
heel wat inschrijvingen voor de bebloemingswedstrijd.
Ook wie geen voortuintje heeft, kan de gevel van zijn
woning, zijn zaak of zijn bedrijf met bloemen versieren. Zo
krijgen ook straten en wijken met rijwoningen een fleurig
uitzicht ! Neem deel aan onze bebloemingswedstrijd
en kom in aanmerking voor één van de prijzen uit het
aanzienlijke prijzenpakket. Om redenen van praktische
aard, is het noodzakelijk om in te schrijven vóór 10 juni a.s.
en dit door middel van bijgaand inschrijvingsformulier.
De duizenden bloemen en planten in de voortuintjes, aan
de gevels, op de terrassen, op de campings en aan de
ingangen van hoeven en bedrijven, maken Bredene elk
jaar wat fleuriger. n

algemeen

Nieuwe verzekering gewaarborgd
wonen sedert 1 april

Inschrijvingsformulier
Ondertekende, (naam en voornaam) : ........................................................
Adres : .......................................................................................................
..................................................................................................................
Telefoon : ..................................................................................................
wenst deel te nemen aan de gratis bebloemingswedstrijd van het
gemeentebestuur Bredene in volgende categorieën:
 gevels en/of terrassen
 voortuintjes
 campings
 ingang van hoeve/bedrijf
 dahlia’s
gelegen (straat en nummer):.......................................................................
..................................................................................................................
Dit formulier terug te bezorgen op uiterlijk 10 juni a.s. in het gemeentehuis,
Centrumplein 1 - Bredene. Dit formulier kan U ook downloaden via onze
website www.bredene.be digitaal loket
en mailen naar gemeentebestuur@bredene.be
algemeen infokrant
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zaterdag 27 juni van 9 tot 17u30

Roefel mee !

Op zaterdag 27 juni 2009 vindt opnieuw de jaarlijkse Roefeldag plaats! Dit is een
dag vol leuke activiteiten, workshops en een kinderdisco voor kinderen tussen 6 en
12 jaar. Ook dit jaar vinden de meeste activiteiten plaats in en rond het gemeentelijk
sportcentrum. De kinderen kunnen opnieuw kiezen uit 4 verschillende parcours.

Classic parcours
Kies je voor het Classic parcours, dan
doorkruis je Bredene op een echte “Billekar’.
Je gaat langs bij de apotheker, die met jou
allerlei proefjes doet, en je neemt een kijkje
achter de schermen van het politiekantoor.
Bij de bakker en het ijssalon kan je zien hoe
al die lekkernijen gemaakt worden. Bij de
fotograaf voel je je een echt model want daar
staat je een echte fotoshoot te wachten. In
de crea-boetiek knutsel je een zelf een uniek
souvenir!
Sport en spel parcours
De sportievelingen kunnen zich naar hartelust
uitleven op dit parcours. We starten met “Go
for it”. Verschillende teams nemen het tegen
elkaar op! Elke groep strijdt om de beste
resultaten in verschillende opdrachten.
Daarna kan je je laten gaan op de workshop
Streetdance. Swing en dans mee op coole
muziek en leer allerlei nieuwe en leuke
moves! Daarna wordt het lachen geblazen
want we gaan naar de lolympische spelen!
Ieder vertegenwoordigt een land en neemt
plaats in de startblokken. De lolympische
spelen is een zotte variatie op de olympische
spelen in estafettevorm.
Andere culturen parcours
Wie houdt van andere culturen kiest best
voor dit parcours. ’s Morgens wordt je
helemaal ondergedompeld in de Indiaanse
cultuur. Wat ga je zoal doen? Sluipspelen, een

medicijnenbuidel of een haarband maken,
Indiaanse legendes vertellen, Indiaans
dansen, kortom je leeft een ganse voormiddag
als een echte Indiaan. ’s Namiddags
zoeken we dan de Afrikaanse sferen op.
Wat denk je van Afrikaanse polsbandjes of
muziekinstrumenten maken. Of wil je leren
hoe je op een djembé moet slaan? Laat je
meeslepen door de Afrikaanse ritmes!
Crea parcours
Ben je eerder het nieuwsgierige en creatieve
type, dan is dit parcours echt iets voor jou!
’s Morgens nemen kinderen tussen 6 en 9 jaar
deel aan een workshop ‘stoort het als ik een
ander hoofd op zet’ (grimeren). Experimenteer
met schmink en leer verschillende technieken
aan. Kinderen tussen 9 en 12 jaar kunnen
kennismaken met het striptekenen. Leer van
Steven de Rie (assistent cartoonist van de
Urbanus stripreeks) hoe een stripverhaal tot
stand komt en maak je eigen stripverhaal. In
de namiddag mag je je experimenteerkriebels
laten boven komen. Hoe steek je een
bankbriefje in brand zonder dat het
beschadigd wordt? Trek je professorjas aan
en probeer verschillende experimenten zelf
uit. Een dag vol verrassingen dus.
Om deze fantastische dag af te sluiten, is
er een spetterende kinderdisco! Mama’s en
papa’s kunnen hun kroost afhalen vanaf 17u,
maar kunnen gerust nog iets blijven drinken.

Straks ravotten op het August Plovieplein
Het gemeentebestuur heeft 3 speeltoestellen aangekocht voor het August
Plovieplein. Het betreft hier een groot
klim- en klautertoestel, een quatrowip en
een gyrospeed-draai-toestel. n
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Roefel mee en schrijf je vlug in!
Deelname kost slechts 5 EUR (vieruurtje
inbegrepen) voor een ganse dag vol plezier!
Inschrijven kan aan de balie van het Staf
Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Inschrijvingsformulieren kan je vinden in
de What’s up kalender (deze kalenders
worden verspreid in de Bredense scholen,
in verschillende gemeentelijke diensten en
natuurlijk in het Staf Versluyscentrum. Geef
een volledig ingevulde strook + 5 EUR af
aan de balie van het Staf Versluyscentrum en
beleef een fantastische dag!!
Na
inschrijving
ontvang
je
een
bevestigingskaart. Roefel en de kinderdisco
worden pas om 17u30 afgesloten. n

Ga mee naar Popeiland
Op woensdag 24 juni is het evenementeneiland van het Provinciaal domein
Puyenbroeck the place to be voor alle kids van
8 tot 14 jaar! Je kan er genieten van talrijke
hippe artiesten zoals Oliver, Margot De Ridder,
de studio 100 band met de Dalton sisters,
Milk Inc en Lasgo (onder voorbehoud). Voor
wie avontuurlijk ingesteld is, is er heel wat
actieve randanimatie voorzien. Een dag om
niet te missen! Ook zin om die examenstress
van je af te shaken?
Schrijf je nu al in zodat je zeker bent van je
plaats! Deelname kost 10 EUR (ticket + bus),
te betalen bij inschrijving. Vertrek om 12 uur
stipt op de parking van het gemeentehuis.
Terugkomst voorzien omstreeks 20u30.
Meenemen: zonnecrème bij mooi weer,
zakgeld voor eten en drank, eventueel
lunchpakket.

De jeugddienst is voor tal van activiteiten
nog op zoek naar enthousiaste medewerkers! Steek je graag de handen uit de
mouwen en heb je zin om samen een leuke
tijd te beleven?

Inschrijven kan aan de balie van het Staf
Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Inschrijvingsformulieren kan je vinden in
de What’s up kalender (deze kalenders
worden verspreid in de Bredense scholen,
in verschillende gemeentelijke diensten en
natuurlijk in het Staf Versluyscentrum. Geef
een volledig ingevulde strook + 10 EUR af
aan de balie van het Staf Versluyscentrum
en beleef een schitterende start van de
vakantie!!!
Na je inschrijving
bevestigingsbrief. n

ontvang

je

een

Vraag tijdig de elektronische kids-eID aan !

Eind april is het gemeentebestuur gestart met het afleveren van elektronische
identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar, de zogenaamde kids-eID-kaarten. De
kaart wordt afgeleverd op vraag van iemand die het ouderlijk gezag uitoefent over het kind
en dient voornamelijk als reisdocument. Zoals ook bij de elektronische identiteitskaart
voor volwassenen het geval is, is de kids-eID-kaart voorzien van een chip die vervalsingen
tegengaat en tal van toepassingen mogelijk maakt. Een kids-eID-kaart kost 3 EUR. Als
u op reis vertrekt moet u er rekening mee houden dat u tijdig de nieuwe elektronische
identiteitskaart voor uw kind(eren) aanvraagt. Het afleveren van een kaart duurt immers
enkele weken. Vraag dus tijdig de kaart aan ! n

Contacteer dan nu de jeugddienst via
jeugddienst@bredene.be
of op 059/56.19.64 n

Project ‘Speelstraten’
Op voorstel van en in samenwerking met
de jeugdraad, zal het gemeentebestuur
binnenkort een project Speelstraten
uitwerken. Het is de bedoeling dat via dit
project tijdelijke speelruimte kan worden
gecreëerd op het openbaar domein.
Concreet zal het binnenkort mogelijk zijn
om op aanvraag gedeelten van een straat
tijdelijk ontoegankelijk te maken voor
autoverkeer. Op die manier kan veilig en
naar hartelust op straat worden geravot
door de kinderen van de wijk. Opmerkelijk
hierbij is dat niet enkel verenigingen, maar
bijvoorbeeld ook particulieren een gedeelte
van de straat kunnen laten afzetten voor
feesten of evenementen. n

Gezocht: bands voor
Latent Talent 2009
Op 31 oktober 2008 vond in het M&EC Staf
Versluys de derde ‘on stage’ versie van
Latent Talent plaats, een project waarmee
de gemeente lokaal muzikaal talent een
duwtje in de rug wil geven. De editie 2008
werd een gigantisch succes met meer
dan 400 aanwezigen. De vierde editie
van Latent Talent gaat door op zaterdag
7 november 2009 in het M&EC Staf
Versluys. Hiervoor is de jeugddienst nog op
zoek naar lokale, bij voorkeur beginnende
bands met minimum 1 Bredenaar in de
rangen. Alle genres zijn welkom! Zie je
het zitten om het Staf Versluyscentrum
helemaal op zijn kop te zetten, neem dan
contact op met de jeugddienst of download
het inschrijvingsformulier gewoon via
www.jonginbredene.be. De inschrijvingen
worden afgesloten op 1 augustus 2009.
Meer weten over deze rubriek ?
jeugddienst, Centrumplein 3 te Bredene,
T 059/56.19.64 of
jeugddienst@bredene.be n
jeugd infokrant
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Vrijwilligers gezocht!!

woensdag 24 juni

sport

Start-to-Swim en -Bike
In een poging om het zwembadgebruik
op te drijven wordt dit voorjaar ‘Start-toswim” georganiseerd. Naargelang het eigen
niveau en mogelijkheden kiest men voor
een aangepast trainingsschema en kan men
makkelijk de zwemafstand vertienvoudigen.
De redders staan je telkens bij met raad en
daad. Het startmoment voor ‘Start-to-swim’
vond reeds plaats. Maar deelnemen kan
nog steeds. Neem hiervoor contact met de
gemeentelijke sportdienst.

…en ‘Start-to-Bike for Ladies’
Met als einddoel de deelname aan de “Ride
for the Roses” op 13 september a.s. begeleidt
het gemeentebestuur nu ook de dames met
fietsambities totdat deze een fietsafstand van
50 km zonder tussenstop aankunnen. Er wordt
gestart op dinsdag 2 juni om 19u30 aan het
gemeentelijk sportcentrum. Voorinschrijven is
verplicht bij de gemeentelijke sportdienst en
deelname kost 10 euro (gaat integraal naar
Kom op tegen Kanker).
Meer weten ?
Gemeentelijke sportdienst
sportdienst@bredene.be – 059/32.25.77 n

Start–to–run
Opnieuw 95 dapperen waarvan zo’n
85% dames tekenden op maandag
20 april present voor een 10 weken durende
“start-to-run” sessie. Uit voorgaande
edities hebben we geleerd dat hiervan
zo’n 80 deelnemers het uiteindelijke
doel - 5 km lopen zonder onderbreking zullen behalen. Een opmerkelijk resultaat!
Ook opmerkelijk is dat veel van de Startto-runners door de loopmicrobe blijven
gebeten en hun ambitie verleggen tot 10
en zelfs 20 km. n

Openingsuren zwembad uitgebreid
Het gemeentelijk zwembad is sedert kort ook
open van maandag tot vrijdag telkens van 7u30
tot 9 uur en op zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur.
Hiermee werd een financieel haalbare uitbreiding
verwezenlijkt, die daarenboven niet ten koste gaat
van de Bredense zwemclubs. In samenwerking
met de Bredense zwemclubs werden ook de
mogelijkheden om ’s avonds te zwemmen
uitgebreid. Lid worden is zeker niet duur en je krijgt
de mogelijkheid om een aantal keren te komen
“proefzwemmen”. Met al deze inspanningen is
het de ambitie om de trend van het dalend aantal
zwembadbezoekers - die zich voordoet in alle
zwembaden - een halt toe te roepen. n

Openingsuren zwembad
(tijdens schooljaar)

ma
di
wo
do
vr
za
zo

7.30 - 9.00
7.30 - 9.00
7.30 - 9.00
7.30 - 9.00
7.30 - 9.00
9.00 - 12.00
09 - 12.00

16 - 18.30
16 - 18.00
14 - 18.30
16.30 - 18.00
15.30 - 19.00
14.00 - 18.00

Op donderdag van 15u30 tot 16u30 enkel
voor senioren

KSV Bredene en Jules Nyssen winnen sportprijzen

Minigolfen tijdens
Ride for the Roses
De Ride for the Roses, dé fietstocht voor
het goede doel, heeft ook dit jaar Bredene
als start- en aankomstplaats. Op zondag
13 september 2009 is er, naast de
fietstocht van 100 km voor de recreatieve
fietser, ook een kleinere tocht en om en
rond het Staf Versluyscentrum valt ook
heel wat tre beleven voor de niet-fietser
zoals wandeltochten, animatie voor de
kinderen,…
Kampioen van Bredene minigolf
De Bredense ereburgers organiseren dit
jaar een groot minigolftornooi op het
terrein net voor het Staf Versluyscentrum.
Meedoen aan het tornooi kost 5 EUR.
De winnaar van het tornooi mag zich
‘Kampioen van Bredene minigolf’ noemen
en gaat met een waardevolle prijs naar
huis. Inschrijven kan nu reeds bij de
gemeentelijke informatiedienst op het
nummer 059/33 91 94. Deelnemen aan
het minigolftornooi betekent tegelijk ook
“Kom op tegen Kanker” steunen. De
opbrengst van het tornooi gaat immers
integraal naar de actie. n

Dat Bredene een b(l)oeiende sportgemeente is mocht blijken uit de talrijke kandidaturen
van verdienstelijke Bredense sporters voor de diverse sportprijzen. Het gemeentebestuur
speelde in op deze groeiende groep aanstormend jeugdig talent en bracht voorafgaand
aan de uitreiking van de Platina Eend en de Schaal voor Sporttoewijdiging hulde aan alle
beloftevolle jongeren. De Sportraad kende de Schaal voor Sporttoewijding toe aan Jules
Nyssen voor zijn bijzondere verdiensten op het vlak van de paardensport in Bredene. De
Platina Eend, voor de ultieme Bredense sportprestatie van het jaar 2008, gaat dit jaar
naar de fanionploeg van KSV Bredene. n
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Kinder- en Jeugdjury heeft gestemd
De Bredense Kinder- en Jeugdjury heeft gestemd en sloot enige tijd geleden het
leesjaar 2008-2009 feestelijk af. De 42 juryleden hebben gelezen en gelezen en
gelezen ... en gestemd en zo hun favoriete top-10 samengesteld.
Na telling van de stemmen kwamen volgende
boeken als winnaars uit de bus:
• Groep 1 (-6 jaar):
‘Diepzeedokter Diederik’ van Leo Timmers
• Groep 2 (6-8 jaar):
‘Dievenschool’ van Dirk Nielandt
• Groep 3 (8-10 jaar):
‘Igor: beer in nood’ van Rindert Kromhout
• Groep 4 (10-12 jaar):
‘Wiet Waterlanders I’ van Mark Tijsmans
• Groep 5 (12-14 jaar):
‘De uitvinding’ van Hugo Cabret

In de Kinder- en Jeugdjury (KJV voor de
vrienden) is leesplezier het allerbelangrijkste
en maak je ook kennis met de leeservaringen
van jouw tijdsgenoten. De KJV bestaat
uit juryleden van 4 tot 16 jaar. Ook jij kan
jurylid worden! Als je jurylid bent, lees je
tussen september en april 10 boeken uit
jouw leeftijdscategorie. De juryleden komen
maandelijks samen in leesgroepen om over
de boeken te praten, over wat ze goed vinden
en wat net niet. Wanneer je alle boeken
gelezen hebt, stem je. Elk jaar in mei is er

een groot KJV-slotfeest waarop alle winnaars
bekendgemaakt worden, in het bijzijn van
alle auteurs en illustratoren. Als jurylid zit jij
natuurlijk op de eerste rij.
De KJV-bekroningen zijn de enige
jeugdboekenprijzen in Vlaanderen die door de
kinderen/jongeren zelf worden toegekend en
zijn daarom wel uniek en speciaal.
Meer weten ?
Aan de balie van de bib of stuur een mailtje
naar anja.dumon@bredene.be n

‘Letterstreken’ strijkt neer
Letterstreken is een reizende tentoonstelling
met foto’s en schrijfsels over onze provincie.
Wat vind je zo eigen en zo mooi aan de
streek waar je bent opgegroeid? Dat was
de opdracht die de West-Vlaamse cursisten
van de centra voor basiseducatie meekregen.
Ze geven elk op persoonlijke wijze hun kijk
op onze provincie. In Vlaanderen beschikt
1 op 7 volwassenen over onvoldoende
basisvaardigheden om volwaardig mee te
draaien in de maatschappij, thuis en op
het werk. Ruim 800.000 Vlamingen zijn
laaggeletterd. Met deze tentoonstelling wil
het provinciebestuur West-Vlaanderen in
samenwerking met de plaatselijke centra
voor basiseducatie deze problematiek in de
kijker plaatsen. Voor basiseducatie en de
openbare bibliotheken is het een ideale manier
om deze moeilijk te bereiken doelgroep te
informeren over de talrijke mogelijkheden
van de bibliotheek De tentoonstelling is nog
gratis te bezichtigen tot 27 mei 2009 tijdens
de openingsuren van de bib. n
bibliotheek infokrant
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Raoul Servais glorieert met eigen expo
In het kader van Beaufort03 organiseert het gemeentebestuur nog tot september
samen met het Fonds Raoul Servais een overzichtstentoonstelling over Raoul
Servais. De Oostendse animatiecineast Raoul Servais is de pionier van het
bijzondere genre in de animatiefilm, de auteur-animatiefilm.
Begin april werd in het Staf Versluyscentrum
het startschot gegeven van de unieke
tentoonstelling. Gastspreker Prof. Dr. Johan
Swinnen had het tijdens zijn toespraak
uitvoerig over het pionierswerk van Servais
en over het sterke solidariteitsgevoel bij
de kunstenaar. De cineast heeft een eigen
geestelijke kracht die hij niet alleen uit in
eigen vormgeving maar ook in het geven
van zijn visie op het menselijke gedrag in
een beroerde maatschappij. Hij had het ook
over het boek ‘De tovenaar van Oostende’ die
tijdens de expo, naast andere werken over
Servais, wordt verkocht.
De ondertussen fel bejubelde en unieke
tentoonstelling van Raoul Servais is gratis te
bezichtigen in het Staf Versluyscentrum van 5
april tot en met 6 september 2009. Een niet

te missen wandeling door 4 zalen met meer
dan 150 unieke stukken. Collages, schetsen,
schilderijen, tekeningen, decorstukken, foto’s,
filmfragmenten, een blik in de prijzenkast van
Servais en zoveel meer... Een unieke kijk op
het leven van de peetvader van de Belgische
animatiefilm. Een terugblik, maar ook een
vooruitblik, zijn inspiratie is immers nog lang
niet opgedroogd.
Raoul servais toen & nu
nog tot en met 6 september ‘09
Staf Versluyscentrum Bredene
Openingsuren :
ma-vr: 09-12 uur en 13u30-17uur
zat: 10-12 uur en 14-16 uur
zo: 10-12 uur
juli-augustus : 09-18 uur
Gratis inkom. n

28 mei a.s. om 18u30

Een avond met Raoul Servais
Het gemeentebestuur en Uitstraling
Permanente Vorming nodigen u uit
voor “Een avond met Raoul Servais” op
donderdag 28 mei 2009 om 18u30 in Staf
Versluyscentrum.
Programma
• 18u30: Rondleiding in de tentoonstelling
Raoul Servais Toen & Nu door de
meester zelf
• 19u30: Voordracht door Prof. Dr. Johan
Swinnen, auteur van het boek “De
Tovenaar van Oostende”
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• 20 uur: Interview van Raoul Servais door
Prof. Dr. Johan Swinnen over leven en
werk van de kunstenaar
• 20u30: Uitreiking van de prijs Raoul
Servais voor beste jonge animatiecineast
2007-2008
• 20u40: Vertoning van enkele films uit
het oeuvre van Raoul Servais, met
commentaar van de meester zelf. n

Zaterdag 20 juni

Kunstacademie zet
deuren open
Op zaterdag 20 juni 2009 zet de
gemeentelijke kunstacademie “Albert
Claeys” van 14 tot 17 uur de deuren open. In
de leslokalen in het gemeenschapscentum
in de Prinses Elisabethlaan kunnen de
bezoekers kennismaken met de werking
en informatie verkrijgen bij de leerkrachten.
De opendeurdag is traditioneel ook het
moment waarop men zich voor het eerst
opnieuw kan inschrijven voor het volgende
academiejaar. De vele werken van de
cursisten zullen er te bezichtigen zijn.
Om 17 uur zal tot slot een steendrukpers
worden ingehuldigd door de kunstenaars
Annie Vanhee en Léon De Bliquy. n

Arnoevoo: editie 8
Voor de achtste maal organiseert het
gemeentebestuur van Bredene de kunstwedstrijd “Arnoevoo”. Dit jaar is er een
totale prijzenpot van 3.000 EUR. De werken
van de laureaten worden van 21 november
2009 tot 31 januari 2010 tentoongesteld
in het Staf Versluyscentrum. Met deze
kunstwedstrijd wil het gemeentebestuur
hedendaagse kunst promoten en jonge
kunstenaars expositiegelegenheid aanbieden. De kustgemeente reikt daarenboven aan zeven laureaten aantrekkelijke
geldprijzen uit. Arnoevoo wordt opengesteld voor zowel professionele als
amateurkunstenaars die op datum van
deelname de leeftijd van 36 jaar niet bereikt
hebben. Voorwaarde is wel dat ze in het
Vlaamse landsgedeelte woonachtig zijn.
Ook Nederlandstalige Brusselaars kunnen
deelnemen. Alle hedendaagse plastische
uitdrukkingsvormen zoals tekenkunst,
grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst,
fotografie, film, video, multimedia, mixed
media,… komen in aanmerking voor
de wedstrijd. Deelnemers kunnen zich
inschrijven tot en met 6 november 2009 !
Inschrijvingsformulieren en reglement zijn te
verkrijgen bij de dienst cultuur, Kapelstraat
76 te 8450 Bredene, tel. 059/56 19 66,
e-mail: cultuur@bredene.be
Meer weten ?
dienst cultuur (059/56 19 66)
of cultuur@bredene.be n

>>

bredenaars in de kijker

45-jarig bestaan Chiro Sas

Naar aanleiding van het 45-jarig bestaan van Chiro Sas
werd de jeugdvereniging plechtig ontvangen op het
gemeentehuis op zaterdag 9 mei 2009. n

De 31-jarige Cindy Ghijsel is verkoopster in een kledingzaak in Oostende. Ze is gehuwd en heeft
2 kinderen. Cindy is sedert 2005 Bredenaar en doet dit jaar mee aan de Misses Globe-verkiezing.
Als ze het Belgische kroontje wint doet ze automatische mee aan de Misses Globe-verkiezing
in de Verenigde Staten. Wie haar wil steunen
kan MGB 33 sms’en naar 3140 of stemmen
om de site www.missesglobebelgium.be. n

>>

De Bredense vijfkamp viert dit jaar het 35jarig bestaan. Enkele weken geleden zette
het gemeentebestuur de initiatiefnemers,
waaronder
ouderdomsdeken
Georges
Desopper, in café De Blauwe Sluis in de
bloemetjes. n

Bredense Cindy wil winnen !

>>

Vijfkamp bestaat
35 jaar

bredenaars in de kijker infokrant
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Voorwoord
Beste inwoners,
Zoals U dagelijks zelf kunt vaststellen
schieten de werken aan het nieuw
“Sociaal Huis” goed op. Alles laat
voorzien dat wij de vooropgestelde datum
van 5 oktober 2009 zullen halen. Op deze
dag zal het Sociaal Huis operationeel
worden en zullen de OCMW diensten,
de gemeentelijke sociale diensten en de
personeelsdiensten van het OCMW en
de gemeente hun intrek nemen in hun
nieuwe stek.

OCMW Infoflash
Afwerking Sociaal Huis gestart
De bouwwerken van het sociaal huis vorderen
volgens planning. Het is de bedoeling dat de
administratieve diensten er operationeel zijn
vanaf maandag 5 oktober 2009. Tijdens het
weekend van 10 en 11 oktober 2009 is er
een opendeur voorzien voor de bevolking.

Aanvullende informatie hieromtrent wordt
later verspreid. Ondertussen kregen de
ambtenaren die in het sociaal huis hun
kantoor zullen hebben een rondleiding in het
gebouw. n

Erg nodig want het rustoord “Wackerbout”
eist een uitbreiding en een diepgaander
omgaan met een speciale groep, nl.
onze demente bejaarden. Eerstdaags
worden de plannen dan ook goedgekeurd
voor de uitbreiding van 12 kamers en
voor een vernieuwd werkplan voor onze
dementerenden.
Dat beide projecten het “Sociaal huis” en
de uitbreiding van Wackerbout binnen de
geplande financiële uitgaven zullen vallen,
kan ons alleen maar verheugen. Het derde
OCMW-luik nl. de bouw van 48 serviceflats
zit nu in zijn administratieve fase, maar
ook hier werden de noodzakelijke
grondverwervingen reeds gerealiseerd.
Samen met de OCMW-raadsleden en met
de administratieve omkadering willen
wij deze 3 projecten aan de bevolking
aanbieden
en
aantonen dat de
vergrijzing
via
Bredene zinvol en
doordacht wordt
aangepakt.

Jan Eerebout
OCMW-secretaris

Beeldentuin in Wackerbout
Het bejaardencentrum Wackerbout heeft
een prachtige binnentuin, op deskundige
wijze aangelegd met een variëteit aan
bomen, planten en bloemen. Het is de
plaats bij uitstek waar de bewoners – als de
weersomstandigheden het toelaten – kunnen
verpozen. Wij willen echter meer, onze
bedoeling is: een ‘garden of joy’, ‘a place to
make people happy’, te creëren, een tuin
van de vreugde en een plaats om mensen

blij te maken. We zijn van mening dit te
kunnen verwezenlijken door de plaatsing van
kunstwerken. Diverse beeldhouwers zullen
worden gevraagd hun beeldhouwwerken
permanent of tijdelijk tentoon te stellen in
de binnentuin. Geïnteresseerde kunstenaars
kunnen steeds contact opnemen met Jan
Eerebout, OCMW-secretaris (Tel. 059/33 97
87). n

Jacky Maes
OCMW-voorzitter
schepen van financiën

Bredense OCMW-kok eerste Belg in London
Marathon
Eddy Bossier, chef – kok in de grootkeuken
van Wackerbout, nam zondag jl. – samen
met ruim 30.000 deelnemers - deel aan de
London Marathon. De OCMW-kok legde de
42,195 km. af in 2.32.25 uur en eindigde 72e
in de totaalrangschikking. Hiermee was hij

14

infokrant ocmw infoflash

tegelijkertijd de beste Belgische deelnemer.
In zijn leeftijdscategorie (40 tot 45 jaar) moest
hij enkel 5 Britten laten voorgaan en eindigde
hij op een schitterende 6de plaats. Het OCMW
en gemeentebestuur feliciteren Eddy Bossier
met deze puike prestatie. n
Teksten en samenstelling OCMW-infoflash: Jan Eerebout

Door de firma Boey werd naast het
bejaardencentrum Wackerbout een nieuw
gebouw opgetrokken waarin het OCMW
een aantal ruimten heeft gehuurd om de
technische dienst en het OCMW-archief in
onder te brengen. De ruimte voorzien voor de
technische dienst bestaat uit een gelijkvloers
waar een atelier is in ondergebracht. Op
het verdiep is een kantoorruimte, een refter,
een kleedkamer en een sanitaire ruimte
voorzien. Het OCMW-archief wordt ingericht

op het 1ste verdiep en heeft een oppervlakte
van 215,53 m². In dit nieuwe lokaal kan de
documentenstroom van de komende 10
jaar opgevangen worden. De ruimten die
vrijkomen binnen het bejaardencentrum
Wackerbout door de verhuis van de technische
dienst en het archief worden heringericht als
kleedkamer voor het personeel, opslagruimte
voor goederen en een extra badkamer voor
het rusthuis. n

Bejaardencentrum
breidt uit met 12
kamers

ocmw infoflash

Technische dienst en OCMW-archief verhuizen

De lokalen die binnen het rustoord
Wackerbout vrijkomen door de verhuis
van de OCMW-administratie worden heringericht als rustoordkamer. Het kamerbestand kan uitgebreid worden met 12. Het
is de bedoeling deze kamers te exploiteren
vanaf 1 januari 2010. Tevens maakt de
instelling werk van een leefgroepwerking
voor dementerende bewoners en zal er
voorzien worden in een afgeschermde
afdeling. Binnen het verzorgend team
worden er gefaseerd personen aangeworven
om de kwaliteit en continuïteit van zorg te
kunnen vrijwaren. n

Serviceflats - UPDATE

Rommelmarkt Wackerbout

Het project omvat de bouw van 48 serviceflats langsheen de Breeweg te Bredene.
Het voorbereidende dossier is praktisch
afgewerkt. Het is de bedoeling nog voor
het bouwverlof het aanbestedingsdossier
op te starten, zodat nog dit jaar een
bouwvergunning kan aangevraagd worden.
De bouwwerken nemen 2 jaar in beslag
zodat de start van de uitbating is voorzien
begin 2012. n

Jobstudenten in
‘Café Paris’

Op zondag 5 juli 2009 gaat er terug een rommelmarkt door in Wackerbout. Bij mooi weer
wordt de rommelmarkt buiten georganiseerd. Personeel, familie en vrijwilligers kunnen,
mits voorafgaande inschrijving, er gratis aan deelnemen. Voor info: Carine Vanderelst
(Tel. 059/33 97 70).

Naar jaarlijkse gewoonte neemt het
OCMW-bestuur tijdens de maanden juli
en augustus jobstudenten in dienst. 6
jobstudenten ondersteunen het team van
verzorgenden. Sinds vorig jaar worden er
ook 4 jobstudenten ingezet om het team
van café Paris te versterken. Uit ervaring
is gebleken dat werken met jobstudenten
een win-win-situatie is. Aan de jongeren
wordt de kans gegeven om al tijdens hun
studies ervaring op te doen om later toe te
passen op het werkveld. En aan de vaste
medewerkers wordt zo de kans gegeven om
ook tijdens de zomermaanden hun vakantie
te plannen samen met hun gezin. n

ocmw infoflash infokrant
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WELDRA ... IN HET STAF VERSLUYSCENTRUM

Vrijdag 22 mei 2009 - 20 uur

WOUTER DEPREZ “EELT”
Prijs : 12 EUR/10 EUR

Zaterdag 13 juni 2009 - 20 uur

t!

koch
Uitver

Organisatie : Autonoom Gemeentebedrijf MEC Staf
Versluys Bredene
Zaterdag 23 mei 2009 - 10 tot 18 uur
Zondag 24 mei 2009 - 10 tot 18 uur

KVC DUINENSPRINTERS
“SLIC, STEMMENIMITATOR STEVE RYCKIER”
Prijs : 8 EUR vvk, 10 EUR add
Organisatie : KVC Duinensprinters
Kaarten : Brasserie Monaco, Restaurant Moeder
Lambik en balie Staf Versluyscentrum
Vrijdag 26 juni 2009 - 20 uur
Zaterdag 27 juni 2009 - 20 uur

ROMMELMARKT - BBC BREDENE

DANSSCHOOL SÉVERINE “LET’S MOVE !"

Prijs : 1 EUR

Prijs : 12 EUR
Organisatie : Dansschool Séverine

Organisatie : BBC Bredene – Donald De Groote –
0475-37 70 10

Kaarten : 0479-60 12 24
Vrijdag 10 juli 2009 - 21 uur

Donderdag 28 mei 2009 - 18.30 uur

SOULNIGHT

“EEN AVOND MET RAOUL SERVAIS”

Prijs: 10 EUR/12 EUR

Organisator : Cultuurdienst Bredene
Vrijdag 5 juni 2009 - 20 uur

NOVOSSIBIRSK/SIBERIË
NATIONAAL SIBERISCH KOOR EN BALLET
Prijs : 15 EUR/13 EUR
Organisatie : Autonoom Gemeentebedrijf MEC Staf
Versluys Bredene
Kaarten : Balie Staf Versluyscentrum
Vrijdag 12 juni 2009 - 20 uur

HUMORISTISCHE VOORSTELLING
“PIETJE, PUTJE, DROGE”
Prijs : Toegang gratis
Organisatie : Sociale dienst (059-33 91 96)
Kaarten : Balie Staf Versluyscentrum of sociale dienst

HADISE KOMT NAAR BREDENE
Turkije werd op het Eurosongfestival
vertegenwoordigd
door de Limburgse Hadise.
Kenners beschouwden haar
als één van de topfavorieten.
Ondertussen weten jullie of
ze met haar aanstekelijke
single ‘Düm Tek Tek’ het
Songfestival op haar naam
heeft kunnen schrijven. Als
dat zo is dan is dat een
reden te meer om op
30 oktober om 20 uur naar
het Staf Versluyscentrum af
te zakken. Hadise brengt
er immers die dag haar
nieuwste zaalshow.
Kaartjes voor het optreden in Bredene op
30 oktober a.s. zijn vanaf heden verkrijgbaar via
cultuur@bredene.be of 059/56.19.66 en kosten
20 EUR.

Info & Tickets aan de balie van het
Meeting - en Eventcentrum Staf Versluys 059-56 19 60 of via www.tinck.be - T: 070-22 50 05

